
 
Byczyna, dnia 31 października 2016 r. 

WG.271.11.7.2016.Asz  
 

 

        Wszyscy Wykonawcy 
 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.),  

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Było:  

15.3. Zamawiający informuje, iż całkowitym kosztem udzielonego finansowania będzie 

tylko marża Instytucji finansującej powiększona o stawkę WIBOR 3M określoną zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SIWZ i pomnożona przez wartość brutto sumy kosztów wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kosztów brutto robót budowlanych  

 

Zmienia się na: 

15.3. Zamawiający informuje, iż całkowitym kosztem udzielonego finansowania będzie 

tylko (marża Instytucji finansującej powiększona o stawkę WIBOR 3M określoną zgodnie 

z załącznikiem nr 7 do SIWZ) pomnożona przez 8 lat finansowania i wartość ta 

pomnożona przez wartość brutto sumy kosztów wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i kosztów brutto robót budowlanych  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

  

BBUURRMMIISSTTRRZZ  BBYYCCZZYYNNYY  
 
 

ul. Rynek 1                                                                           tel.  fax. 77/413 41 50 
46-220 Byczyna                                                                  e-mail: um@byczyna.pl  

 



Formularz oferty 

Było: 

 
1. Cena mojej (naszej) oferty  brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 

Lp.  Cyfrą Uwagi 

1. Cena netto kompleksowej dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej 

 Nie może stanowić więcej 
niż 5% wartości poz. 2 

2  Cena netto robót budowlanych  Wg załącznika 1a 

3. Cena: netto ww  Poz.1 + poz.2 

3a. Cena brutto  Poz. 3 + VAT stawka 23% 

4. Stawka WIBOR 3M   obowiązująca w dniu 
ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym przetargu w 
Biuletynie Zamówień 
Publicznych 

5. Wartość marzy Instytucji finansującej w %   

6 Koszt finansowania inwestycji wyrażona w 

złotych 

 ((WIBOR 3M[%] + marża 
[%])  x poz. 3a) 

7. Cena całkowita 

Oceniana w kryterium ceny 

 Poz. 3a + poz. 6 

8. Cena całkowita słownie: 
 
 

 
 

Zmienia się na: 

1.Cena mojej (naszej) oferty  brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 

Lp.  Cyfrą Uwagi 

1. Cena netto kompleksowej dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej 

 Nie może stanowić więcej 
niż 5% wartości poz. 2 

2  Cena netto robót budowlanych  Wg załącznika 1a 

3. Cena: netto ww  Poz.1 + poz.2 

3a. Cena brutto  Poz. 3 + VAT stawka 23% 

4. Stawka WIBOR 3M   obowiązująca w dniu 
ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym przetargu w 
Biuletynie Zamówień 
Publicznych 

5. Wartość marzy Instytucji finansującej w %   

6 Koszt finansowania inwestycji wyrażona w 

złotych 

 {[((WIBOR 3M[%] + marża 
[%])]x8}  x poz. 3a) 

7. Cena całkowita 

Oceniana w kryterium ceny 

 Poz. 3a + poz. 6 

8. Cena całkowita słownie: 
 
 

 

 

 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. SIWZ z załącznikami – po modyfikacji 
2. - 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


